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Onderwerp 
Vaststellen Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereen-
heden in Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de antwoordnota ontwerp Verordening inzake wijzi-
ging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland.  

2. De Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereen-
heden in Flevoland ongewijzigd vast te stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderdeel komt voort uit de bevoegdheid die de provincie heeft op grond 
van de Wet natuurbescherming -en straks de Omgevingswet- om bij (omge-
vings)verordening regels te stellen aan de omvang en begrenzing van wildbe-
heereenheden.  
 
3. Eerdere behandeling  

Op 24 november 2021 heeft er een beeldvormende ronde plaatsgevonden in 
de commissie RND. Hier heeft ook de Wildbeheereenheid Flevoland ingespro-
ken en een schriftelijke reactie gestuurd. Er zijn Statenvragen over dit onder-
werp beantwoord op 23 november 2021. En op 12 januari 2022 is de ontwerp 
Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 
Flevoland oordeelsvormend  besproken in de commissie RND, waarna uw sta-
ten deze op 26 januari 2022 hebben vastgesteld.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw Staten zijn het bevoegde gezag voor vaststelling van de Omgevings-
verordening en wijzigingen daarvan (artikel 2.6 Omgevingswet). 

1.2. Op dit moment geldt nog de Wet natuurbescherming. Op grond van arti-
kel 3.14 lid 2 onder a van de Wet natuurbescherming (straks artikel 8.2 lid 
5 onder a van de Omgevingswet) stellen uw Staten bij verordening regels 
waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen. Deze 
regels hebben in elk geval betrekking op de omvang en begrenzing van 
het gebied waarover zich de zorg van de wildbeheereenheid kan uitstrek-
ken. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling is er geen verdere behandeling in PS. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 26 januari 2022 heeft u het ontwerp van de Verordening inzake wijziging 
omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland vastgesteld en vrij 
gegeven voor inspraak. De ontwerpverordening heeft van 8 februari tot  
22 maart 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 4 inspraakreacties ontvangen. Drie 
steunbetuigingen voor de gekozen wijziging en de huidige WBE heeft een in-
spraakreactie gegeven, in de lijn van hetgeen ze ook in de beeldvormende 
ronde mondeling en schriftelijk hebben ingebracht. De reacties zijn verwerkt 
in de antwoordnota. Ten opzichte van de ontwerpverordening zijn er geen 
wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingsverordening is hiermee gereed voor 
vaststelling door uw Staten. 
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7. Beoogd effect 
• Meer streekgebonden wildbeheereenheden. 
• Betere onderbouwing van schadehistorie en afschotcijfers op regionaal schaalniveau, 

waardoor het faunabeheerplan een beter kader biedt voor juridisch houdbare besluiten, 
zijnde vrijstellingen, opdrachten en ontheffingen. 

• Bredere en meer op de regio gerichte advisering  van de wildbeheereenheden aangaande 
de faunabeheerplannen welke in opdracht van de faunabeheereenheid worden opgesteld. 

 
8. Argumenten 
 
1.1 Met het ter inzage leggen van ontwerpverordening zijn partijen in staat gesteld een formele 
zienswijze in te dienen. 
Middels een inhoudelijke reactie op de gegeven zienswijze krijgt Provinciale Staten inzicht in de in-
houdelijke afwegingen die hebben geleid tot dit voorliggende voorstel. Provinciale staten is hier 
ook in eerdere sessie meegenomen bij de voorbereiding om te komen tot de vaststelling van de 
ontwerpverordening.  
 
2.1 Ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding om de ontwerpverordening te herzien. 
Van de ingediende zienswijzen zijn er drie die een ondersteuning uitspreken over de gekozen wijzi-
ging en de daarmee samenhangende effecten. Eén zienswijze is kritisch op de voorgestelde wijzi-
ging. Deze zienswijze, afkomstig van de bestaande WBE geeft geen nieuwe argumenten of inzichten 
die eerder in dit traject al met u zijn gedeeld. Op basis hiervan is er een inhoudelijke reactie gege-
ven in bijgevoegde reactienota. Ten opzichte van de ontwerpverordening zijn er geen wijzigingen 
doorgevoerd in de definitieve wijzigingsverordening. Derhalve wordt aan uw Staten voorgesteld de 
wijzigingsverordening ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpverordening vast te stellen. 

 
2.2 Wijzigingen in twee omgevingsverordeningen noodzakelijk. 
De wijzigingsverordening wijzigt twee omgevingsverordeningen: de geldende Omgevingsverorde-
ning Flevoland èn de nieuwe Omgevingsverordening provincie Flevoland. Dit is nodig omdat de gel-
dende omgevingsverordening, die gebaseerd is op geldend recht van o.a. de Wet natuurbescher-
ming, vervangen wordt door de nieuwe omgevingsverordening op het moment dat de Omgevings-
wet inwerking treedt. De regels in beide omgevings-verordeningen dienen uniform te zijn met in-
achtneming van de regels uit genoemde landelijke wetgeving.  
 
9. Kanttekeningen 
Dit besluit niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Desondanks is het niet uitgesloten dat de Wild-
beheereenheid een juridische traject zal beginnen. Men heeft dit al wel aangekondigd bij de leden. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Antwoordnota Wijzing verordening aangaande omvang 
en begrenzing wildbeheereenheden 

2920383 Bijgevoegd 

Zienswijze WBE Flevoland ontwerp-verordening wijziging 
omvang en begrenzing wildbeheereenheden Fevoland 

2929429 Bijgevoegd 

Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening 
inzake omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 
Flevoland 

2930629 Bijgevoegd 

Provinciaal blad bekendmaking Verordening inzake wijzi-
ging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Fle-
voland 

2930679 Bijgevoegd 

  


